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2019-02-04

§ 25 2019.032 KS

Flerårsstrategi 2019-2021 för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Enligt styrmodell för Alingsås kommun ska respektive nämnd upprätta en flerårsstrategi och
däri detaljbudget för innevarande år samt en plan för kommande tre år.

Kommunstyrelsens flerårsstrategi utgår från den av fullmäktige beslutade flerårsstrategin för
Alingsås kommun 2019-2021.

Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 januari 2019 lämnat följande yttrande:
Kommunstyrelsens flerårsstrategi för 2019-2021 är framtagen utifrån kommunens
anvisningar. Dokumentet konkretiserar fullmäktiges flerårsstrategi och pekar ut färdriktningen
för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller samtliga
avdelningars huvuduppdrag, utifrån uppdrag, mål och indikatorer.
Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller vidare investeringar för
kommunledningskontoret kommande fem år samt driftram för kommande tre år. Även
kommunledningskontorets inriktning ur ett personalpolitiskt perspektiv finns definierat.
De prioriterade målen, fokusområdena och uppdragen som återfinns i kommunfullmäktiges
flerårsstrategi ska genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi
uttrycker inriktningen för verksamheten och är det dokument vilket kommunledningskontorets
verksamhet följs upp och utvärderas genom. Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs
kommunens verksamheter upp och analyseras utifrån kvalitet och effektivitet samt
säkerställer att arbetet bedrivs utifrån ett medborgarperspektiv.
Ett antal organisatoriska förändringar sker inför verksamhetsåret. Kontoret förstärks och
antalet avdelningar ökar för att tydliggöra mandat och ansvarsområden. Organisationen är
konstruerad ur ett helhetsperspektiv för att upprätthålla strukturer där hantering av
kommunala angelägenheter effektiviseras och säkerställs.
Arbetsutskottet har den 23 januari 2019, § 9 behandlat ärendet och lämnat förslag att
Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 godkänns.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Hansson (MP) lämnar följande 5 förslag:
Förslag 1: följande ändring föreslås;
Under ”Kommunledningskontorets organisation” sid 21 ska följande text tas bort ”dess
presidium och ytterst dess ordförande”. Ny lydelse blir ”Kommundirektören lyder under
kommunstyrelsen.”
Förslag 2: följande tillägg föreslås;
Tillägg i Internkontrollplan: ”Polices, riktlinjer och program ska efterföljas i villkor vid
upphandling.” Stickprov ska tas. Kommundirektören får i uppdrag att komplettera
internkontrollplanen enligt detta.
Förslag 3: följande tillägg föreslås;
Tillägg görs i texten under Tillväxtavdelningen: Avdelningen ansvarar också för det
övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet.
Karl-Johan Karlsson (C) föreslår bifall till Anna Hanssons förslag 3, tilläggsyrkande.
Förslag 4: följande tillägg föreslås;
Tillägg under Stabsavdelningen: Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende
klimatförändringarna.
Förslag 5: följande ändring föreslås;
Ändringsyrkande under Tillväxtavdelningen: Ny lydelse ”Avdelningen kommer även arbeta
tillsammans med miljöskyddskontoret gällande ekologiskt hållbar utveckling samt ansvara för
årets stadskärna.”
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Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons förslag nr 1,
ändring.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons förslag 2, tillägg.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons m fl förslag 3,
tillägg.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Anna Hanssons förslag 4, tillägg.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Anna Hanssons förslag 5,
ändring.
Omröstning begärs.
Följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för bifall till Anna Hanssons förslag 5, ändring.
Nej-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
Ja
Nej
Simon Waern (S)
Karin Schagerlind (M)
Björn Wallin Salthammer (S)
Karl-Johan Karlsson (C)
Anita Hedén Unosson (S)
Susanna Nerell (C)
Pär-Göran Björkman (S)
Stefan Bedö (L)
Jan Gustafsson (V)
Jens Christian Berling (L)
Anna Hansson (MP)
Zandra Pettersson (SD)
Boris Jernskiegg (SD)
Lady France Mulumba (KD)
Daniel Filipsson (M)
Med 13 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Anna Hanssons förslag
5, ändring.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut
i övrigt.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 3 av 4

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Protokoll
2019-02-04

Beslut
Kommunstyrelsens beslut:
Flerårsstrategi för kommunstyrelsen 2019-2021 godkänns med följande tillägg:
-Tillägg görs i texten under Tillväxtavdelningen: Avdelningen ansvarar också för det
övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet.
-Tillägg under Stabsavdelningen: Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende
klimatförändringarna.
Expedieras till
Klk-avdelningschefer, Klk-ekonomi
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KOMMUNSTYRELSENS FLERÅRSSTRATEGI 2019-2021
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021 konkretiserar fullmäktiges flerårsstrategi och pekar ut
färdriktningen för kommunstyrelsens verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller
samtliga avdelningars huvuduppdrag, utifrån uppdrag, mål och indikatorer.
Kommunstyrelsens flerårsstrategi innehåller vidare investeringar för kommunledningskontoret
kommande fem år samt driftram för kommande tre år. Även kommunledningskontorets inriktning ur
ett personalpolitiskt perspektiv finns definierat.
De prioriterade målen, fokusområdena och uppdragen som återfinns i kommunfullmäktiges
flerårsstrategi ska genomsyra all kommunal verksamhet. Kommunstyrelsens flerårsstrategi uttrycker
inriktningen för verksamheten och är det dokument vilket kommunledningskontorets verksamhet
följs upp och utvärderas genom. Genom kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs kommunens
verksamheter upp och analyseras utifrån kvalitet och effektivitet samt säkerställer att arbetet bedrivs
utifrån ett medborgarperspektiv.
Kommunstyrelsen har beslutat om åtaganden kopplat till de av fullmäktige prioriterade mål,
fokusområden och riktade uppdrag. Dessa åtaganden kommer kommunledningskontoret bryta ner
till konkreta åtgärder och uttrycka i verksamhetsplaner för varje avdelning och enhet. Till åtaganden
finns nyckeltal som under perioden ska följas upp och analyseras utifrån perspektivet att hålla
uppsikt över gällande mål, åtaganden och ekonomi. Uppföljningarna sker i samband med
kommunens tertialbokslut.
Ett antal organisatoriska förändringar sker inför verksamhetsåret. Kontoret förstärks och antalet
avdelningar ökar för att tydliggöra mandat och ansvarsområden. Organisationen är konstruerad ur
ett helhetsperspektiv för att upprätthålla strukturer där hantering av kommunala angelägenheter
effektiviseras och säkerställs.
Fullmäktiges riktade uppdrag ska verkställas under första året i planperioden. Kommunstyrelsen har i
Kommunstyrelsens flerårsstrategi tagit ställning till vilken av kommunledningskontorets avdelningar
som ska verkställa uppdraget. Uppföljning sker i samband med tertialbokslut.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHET
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Ansvar och
uppgifter delas in i följande funktioner: ledning, styrning, uppföljning och särskilda uppgifter.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens verkställande organ och består av omkring 100
tjänstemän som verkar inom kontorets verksamhetsområden.
Kommunens flerårsstrategi 2019-2021 och tillväxtprogram 2019-2028 lyfter flera viktiga
utvecklingsområden, till exempel tillkomsten av fler bostäder, hållbar utveckling, hållbar
infrastruktur, förbättrat företagsklimat, att organisationen är kostnadseffektiv samt innovationer för
att modernisera kommunens verksamheter.
Utöver de utvecklingsområden som nämns ovan påverkas kommunen av omvärldsfaktorer, däribland
den demografiska utvecklingen, kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunstyrelsen ansvarar
för central samordning och helhetssyn och har som uppdrag att aktivt verka för att kommunen klarar
en långsiktig ekonomi samt följer upp de olika verksamheternas verkställande utifrån föreliggande
strategi.
Kommunstyrelsen har vidare en viktig roll i att tillse att utveckling sker i den riktning som är utstakad,
vilket kommer att prägla de kommande åren. Ärenden som har bärighet i den önskvärda
utvecklingen ska prioriteras och delvis nya former och arbetssätt för dialog med nämnder och
förvaltningar kommer att prövas.
Förvaltningsorganisationen och kontorets uppdrag är indelat i följande delar:
 övergripande strategisk funktion som handlar om ledning, samordning och samverkan inom
ett flertal områden,
 kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder och
 att tillhandahålla verksamhet bestående av administration, personal, ekonomi,
kommunikation, IT och näringslivsutveckling.
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens strategiska planering och utveckling.
Kontoret bereder beslutsunderlag till kommunstyrelsen och utför särskilda uppdrag och utredningar.
Uppdraget innefattar även att följa upp verksamheten i kommunen och ansvara för modeller och
strukturer kring kommunens styrning och ledning. Kommunledningskontoret stödjer förvaltningarna
med rådgivning och specialisttjänster samt i samverkan kvalitetssäkrar service till Alingsås
medborgare. Kontoret ansvarar också för vissa kommunövergripande projekt.
Kommunfullmäktiges flerårsstrategi styr kommunens verksamhet, dess bärande idéer kommer att
prägla kommunledningskontorets verksamhet under planperioden.
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UPPDRAG
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om flerårsstrategi 2019-2021 beslutat om följande
uppdrag för kommunstyrelsen. Kopplat till respektive uppdrag anges vilken avdelning som ansvarar
för uppdraget. I en del fall ansvarar flera avdelningar för att uppfylla uppdraget.
1. Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen samt följa upp utfallet årligen.
Ansvar: Personalavdelningen
2. Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det
inte medför bestående kostnader.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om upphandlingsförfarandet för att
underlätta för fler att delta i upphandlingar.
Ansvar: Stabsavdelningen
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
Ansvar: Kommundirektör, Tillväxtavdelningen
5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av kommunala bestämmelser, i syfte att
minska regler för företagen.
Ansvar: Kommundirektören
6. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att, genom aktivt samarbete
men marknadens intressenter, genomföra en snabbare och effektivare plan- och
exploateringsprocess.
Ansvar: Kommundirektör, Samhällsstrategiska gruppen
7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra en utredning som ska syfta till att finna
kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
Ansvar: Kommundirektör
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre
hyreslägenheter.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
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10. Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för ett
nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
11. Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Ansvar: Tillväxtavdelningen
12. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade
integrationsarbete.
Ansvar: Stabsavdelningen
13. Samtliga nämnder ges i uppdrag att aktivt verka för och genomföra Kommunstyrelsens
flerårsstrategi utpekade vilja.
Ansvar: Samtliga
14. Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar.
Ansvar: Samtliga
15. Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog.
Ansvar: Stabsavdelningen
16. Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens kan införas i syfte att minska administrationen.
Ansvar: IT-avdelningen
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över kommunens samlade verksamhet i syfte att finna
kostnadsbesparande effektiviseringar och återkomma med förslag inför kommande års
flerårsstrategiberedning.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa upp lönekartläggning och vid behov vidta lämpliga
åtgärder.
Ansvar: Personalavdelningen
19. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger anställda och
invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa konsekvenser.
Ansvar: Stabsavdelningen
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20. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en gemensam värdegrund för hela
organisationen.
Ansvar: Stabsavdelningen
21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla och förbättra styrningen i kommunkoncernen
genom att bland annat revidera styrmodellen i syfte att ha en tydlig koppling till vision och
värdegrund.
Ansvar: Ekonomiavdelningen/Stabsavdelningen
22. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
Ansvar: Kommundirektör, Samhällsstrategiska gruppen
23. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB verka för försäljning av näringslivsfastigheter i Fabs AB.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
24. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus
AB göra en översyn inklusive konsekvensanalys av det kommunala fastighetsbeståndet i syfte
att uppnå en optimal förvaltningsform.
Ansvar: Ekonomiavdelningen
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PRIORITERADE MÅL OCH INDIKATORER
Allmänt om kommunstyrelsens åtaganden
De prioriterade målen och indikatorerna är beslutade av fullmäktige. Till målen och indikatorerna
finns av kommunstyrelsen formulerade åtaganden och nyckeltal, dessa är specifika och gäller för
kommunstyrelsen. Utifrån kommunstyrelsens egna åtaganden arbetar kommunledningskontoret
med att verkställa och konkretisera åtaganden i praktiken. Åtagandena är formulerade i syfte att
skapa en förändring i riktning mot indikatorns målsättning. Utifrån kommunstyrelsens egna
åtaganden arbetar kommunledningskontoret med att verkställa och konkretiserar åtaganden i
praktiken. Detta görs i avdelningarnas/enheternas arbetsplaner.

Mål 1: I ALINGSÅS ÄR DET TRYGGT, SÄKERT OCH VÄLKOMNANDE
Indikator: Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom ökad dialog med polis, civilsamhälle och ideella
föreningar samt att förbättra folkhälsan i socialt utsatta områden
Nyckeltal: Antal möten för dialog.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en visselblåsarfunktion som ger
anställda och invånare möjlighet att rapportera oegentligheter utan att drabbas av negativa
konsekvenser.

Indikator: Andelen elever som är trygga i skolan ska öka
Se uppdrag: Kommunstyrelsen ges tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden samt barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för säker och trygg skolväg.
Indikator: Befolkningsmängden ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att säkerställa ökad tillgång på mark samt verka för en
effektivare planprocess.
Nyckeltal: Tillgång på planlagd/exploaterad mark, antal kvm exploaterad och såld mark.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter.
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Mål 2: I ALINGSÅS FINNS GODA MÖJLIGHETER TILL ARBETE OCH FÖRETAGANDE
Indikator: Medborgarnas upplevelse av arbetsmöjligheterna i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att synliggöra och tillgängliggöra arbetsmöjligheterna i hela
kommunen.
Nyckeltal: Antal arbetstillfällen, antal tillfällen Alingsås kommun deltar i arbetsmarknadsrelaterade
forum, tonalitet (positiv press).
Målsättning 2019: Samtliga nyckeltal ska öka jämfört med 2018

Indikator: Andelen nystartade företag per 1000 invånare ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att förenkla och skapa förutsättningar för nyföretagande i
Alingsås kommun.
Nyckeltal: Antalet nystartade företag 2019
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Kommunens näringslivsranking ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig öka antalet informationskanaler för näringslivet i syfte att
underlätta kontakten med kommunen.
Nyckeltal: Antal kommunikationsinsatser som genomförs kring kommunens näringslivsarbete
Målsättning 2019: Infört digitalt system för system för kontakt
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Mål 3: I ALINGSÅS FINNS DET ATTRAKTIVA BOENDEMÖJLIGHETER
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med bostadssituation i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att införskaffa strategiska markförvärv i syfte att möjliggöra
tillkomsten av fler bostäder.
Nyckeltal: Antal kvm markförvärv.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa ökad tillgång på såväl bostads- som
verksamhetsmark.
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att via ägardirektiv till AB Alingsåshem möjliggöra
fastighetsförsäljningar för att bolaget ska kunna bygga billiga och till ytan mindre hyreslägenheter.

Indikator: Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i kommunen ska bibehållas eller
förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att vidta åtgärder för bättre bemötande, service, tillgänglighet i
syfte att stärka medborgarnas nöjdhet och Alingsås som varumärke.
Nyckeltal: Ny varumärkesplattform för platsen Alingsås framtagen/ej framtagen, Tonalitet (positiv
press).
Målsättning 2019: Ny varumärkesplattform för Alingsås införd ,ska öka jmf 2018

Indikator: Färdigställda bostäder i flerfamiljshus och småhus under året antal/1000
invånare ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att avsätta resurser för att minska handläggningstiden för
bygglov.
Nyckeltal: Bostäder som beviljats bygglov under två senaste åren, antal/1000 inv. (N07925)" samt
Bostäder som planlagts under två senaste åren, antal/1000 inv. (N07925)
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB verka för ökad nyproduktion av bostäder.
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Mål 4: I ALINGSÅS RÅDER GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GRUNDAD PÅ EFFEKTIV
RESURSANVÄNDNING
Indikator: Ekonomiskt resultat ska uppgå till minst 2 procent av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att öka styrning, ledning och samarbete med förvaltningarna
genom att leda kommunövergripande samverkans- och ledningsgrupper.
Nyckeltal: Antal träffar
Målsättning 2019: 50 träffar

Indikator: Årets investeringar i skattefinansierad verksamhet exklusive tillväxtprogrammet
ska självfinansieras genom resultat och avskrivningar.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att göra en översyn av tjänstekatalogen i syfte att minska
kommunens nettokostnader inom IT-verksamheten.
Nyckeltal: Lägre kostnader i relation till antal enheter
Målsättning 2019: 8 mnkr

Indikator: Nettokostnaderna ska inte öka snabbare än summan av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram en konkret plan för att minska den centrala
administrationen på ett effektivt och smart sätt.
Nyckeltal: Framtagen plan/ej framtagen plan
Målsättning 2019: Framtagen plan
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom tidig och transparent dialog med berörda nämnder
se över kommunens verksamheter i syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar.
Nyckeltal: Genomförd översyn av kommunens verksamheter
Målsättning Genomförd översyn

Indikator: Avvikelsen mellan redovisade nettokostnader och referenskostnader ska
minska.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att bedriva ett proaktivt arbete med verksamhetsutveckling och
digitalisering samt stötta och genomföra åtgärder tillsammans med förvaltningarna.
Nyckeltal: Antal genomförda digitala projekt
Målsättning 2019: Ett per förvaltning

Indikator: Soliditeten exklusive utlåning till de kommunala bolagen bör vara oförändrad
eller öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att bedriva en effektiv exploateringsverksamhet i syfte att
kunna finansiera genomförandet av tillväxtprogrammet.
Nyckeltal: Nettot tomtförsäljningen i tkr
Målsättning 2019: Finansiera tillväxtprogrammet
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MåI 5: ALINGSÅS BYGGER VÄLFÄRDEN PÅ GOD SERVICE, HÖG KVALITET OCH
TILLGÄNGLIGHET
Indikator: Medborgarnas upplevelse av kommunens bemötande och tillgänglighet ska
förbättras.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att analysera medborgarundersökningen för att vidta konkreta
åtgärder utifrån analysen.
Nyckeltal: Genomförd/ej genomförd analys.
Målsättning 2019: Genomförd analys.

Indikator: Företagsklimatet enligt nöjd-kund-index ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att öka möjligheten till dialog mellan kommunen och
näringslivet.
Nyckeltal: Tillför resurs för ändamålet.
Målsättning 2019: Tillförd resurs.
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att informera företag om
upphandlingsförfarandet för att underlätta för fler att delta i upphandlingar.

Indikator: Nöjd-medarbetar-index ska höjas
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att skapa tydlighet avseende organisation, uppdrag, roller och
ansvar genom att införa chef- och medarbetaröverenskommelser.
Nyckeltal: NMI, Kommunledningskontoret (%), HME, Kommunledningskontoret (%), chef- och
medarbetaröverenskommelse
Målsättning 2019: NMI och HME ska öka, chef- och medarbetaröverenskommelse ska vara införd för
samtliga medarbetare.

Indikator: Sjukfrånvaron i kommunen ska minska
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för ökad samverkan avseende
rehabiliteringsprocessen mellan Alingsås kommun, vårdcentralerna i Alingsås och försäkringskassan.
Nyckeltal: Antal parter i samverkan, sjukfrånvaron %.
Målsättning 2019: Fler förvaltningar ska omfattas av samverkan, lägre sjukfrånvaro jmf 2018.

Indikator: Andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon och får ett
direkt svar på en enkel fråga ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom ökad digitalisering, service och verksamhetskunskap
kvalitetssäkra kontakten med kommunen via e-post.
Nyckeltal: Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga
(%) (U00413) Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) (U00486)
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom
två arbetsdagar ska öka.
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom ökad digitalisering, service och verksamhetskunskap
kvalitetssäkra kontakten med kommunen via telefon.
Nyckeltal: Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%) (U00412). Andel som får svar på e-post
inom en dag, (%) (U00442). Svarskvalitet i % (Källa: e-post och telefoniundersökning)
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

12

Mål 6: I ALINGSÅS FINNS DET VALFRIHET OCH SJÄLVBESTÄMMANDE
Indikator: Antalet kommunala tjänster med valmöjligheter ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att ta fram en handlingsplan som kartlägger valmöjligheterna
inom kommunen.
Nyckeltal: Genomförd handlingsplan/ej genomförd handlingsplan
Målsättning 2019: Genomförd handlingsplan

Indikator: Antalet verksamheter som omfattas av lagen om valfrihetssystem ska bli fler
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att rikta resurser för att stödja förvaltningarna att möjliggöra
fler införanden av lagen om valfrihetssystem.
Nyckeltal: Antal verksamheter med lagen om valfrihetssystem.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Medborgarnas bedömning av möjligheter till inflytande i kommunen ska öka
Se uppdrag: Samtliga nämnder ges i uppdrag att stärka och utveckla demokratin och i lämpliga
former använda sig av medborgardialog.
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Mål 7: I ALINGSÅS UTVECKLAS VÅRDEN OCH OMSORGEN FÖR INDIVIDENS BEHOV
Indikator: Andelen brukare som är nöjda med sin hemtjänst bör bibehållas men till en
lägre kostnad per hemtjänsttagare
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla det digitala stödet till hemtjänsten och verka för att
öka andelen tillsvidareanställda.
Nyckeltal: Antal digitala slutförda projekt 2019, andelen tillsvidareanställda inom äldreomsorgen.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andelen brukare som är nöjda med sitt äldreboende bör bibehållas men till en
lägre kostnad per brukare
Se uppdrag: Kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att vidta åtgärder för
ett nytt äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik och i privat regi.
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Mål 8: I ALINGSÅS GER UTBILDNING KUNSKAPER FÖR EN DYNAMISK FRAMTID
Indikator: Föräldrars nöjdhet med sitt barns förskola/skola ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla det digitala stödet för närmare kommunikation
med vårdnadshavare.
Nyckeltal: Utvecklat digitalt stöd genomfört / inte genomfört, Informationsindex för kommunens
webbplats – Förskola (U11403)
Målsättning 2019: Genomfört digitalt stöd.

Indikator: Andelen elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla kommunens lokalplanering för en bättre skolmiljö
genom att utreda lokalorganisationen inom förskolan och skolan.
Nyckeltal: Genomförd lokalplanering med skolfokus/ej genomförd.
Målsättning 2019: Genomförd lokalplanering

Indikator: Andelen elever i årskurs 9 behöriga till gymnasieskolan ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att analysera de framgångsfaktorer som bidrar till en ökad
behörighet till gymnasieskolan och föreslå lämpliga åtgärder ur ett kommunövergripande perspektiv.
Nyckeltal: Genomförd analys/ej genomförd analys.
Målsättning 2019: Genomförd analys.

Indikator: Andelen gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att öka andelen elever med examen.
Nyckeltal: Andel elever med examen inom tre respektive fyra år
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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Mål 9: I ALINGSÅS HAR VI ETT RIKT OCH STIMULERANDE KULTUR-, DROTTS- OCH
FÖRENINGSLIV
Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud ska
förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för att stöd till den ideella sektorn, folkbildning,
föreningsliv och integration prioriteras utifrån inrättade riktlinjer.
Nyckeltal: Antal kommunikationsinsatser som genomförs kring kommunens fritids- och
föreningsutbud.
Målsättning 2019: Minst 6 stycken.

Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar ska
förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att utveckla samarbetet med de frivilliga insatserna i
kommunen.
Nyckeltal: Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Medborgarnas nöjdhet med kommunens kulturverksamhet ska förbättras
Åtagande: : Kommunstyrelsen åtar sig att främja kulturverksamheten i kommunen utifrån
kulturperspektivet i Vision 2040 i syfte att komma fler kommuninvånare till del.
Nyckeltal: Medborgarnas nöjdhet med kulturverksamheten
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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Mål 10: I ALINGSÅS SKAPAR INFRASTRUKTUREN MÖJLIGHETER FÖR TILLVÄXT
Indikator: Medborgarnas upplevelse av infrastrukturen i kommunen ska förbättras
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en förbättrad digital infrastruktur.
Nyckeltal: Antal genomförda digitala infrastruktursatsningar 2019.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Antalet meter gång- och cykelvägar ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att avsätta resurser för en utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Nyckeltal: Antal meter nybyggda gång- och cykelvägar.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
Se även uppdrag: Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för en fortsatt utbyggnad av gång- och
cykelvägar.
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Mål 11: I ALINGSÅS SKAPAR VI GODA LIVSMILJÖER GENOM LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING
Indikator: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att förstärka miljöarbetet genom koppling till de nationella
miljömålen och genom att öka invånarnas kunskap om avfallssortering och återvinning.
Nyckeltal: Andelen hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning ska öka
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018.

Indikator: Antalet meter gångfartsgator i Alingsås centrum ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att verka för en hållbar samhällsplanering genom att ta fram en
plan för kommunens viljeinriktning med Alingsås innerstad.
Nyckeltal: Genomförd plan/ej genomförd plan
Målsättning 2019: Påbörjad plan 2019.
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Mål 12: I ALINGSÅS MINSKAR VI VÅR MILJÖPÅVERKAN GENOM ENERGIEFFEKTIV
OMSTÄLLNING
Indikator: Antal kommunala laddstolpar för elfordon ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att genom samarbete med Alingsås Energi verka för fler
laddstolpar.
Nyckeltal: Antal laddstolpar.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andelen förnybar energiproduktion i kommunal regi ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att upphandla varor och tjänster som använder sig av förnybar
energiproduktion.
Nyckeltal: Antal upphandlingar med förnybarenergiproduktion.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andelen ekologisk mat i kommunal verksamhet ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att upphandla varor av ekologisk sort.
Nyckeltal: Andel upphandlingar med mat av ekologisk sort i förhållande till annan mat.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018

Indikator: Andel miljöbilar i kommunal verksamhet ska öka
Åtagande: Kommunstyrelsen åtar sig att upphandla miljöklassade i fordon.
Nyckeltal: Andel upphandlingar med miljöklassade fordon i förhållande till andra fordon.
Målsättning 2019: Ska öka jmf 2018
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ORGANISATION
Organisationsskiss, kommunledningskontorets organisation 2019.

Kommunledningskontoret förstärker organisationen inför 2019. Förstärkningen är ett resultat av de
medel kommunfullmäktige tillförde kommunstyrelsen för att stärka styrning- och ledning samt för att
genomföra tillväxtprogrammet. Organisationen är konstruerad för att upprätthålla strukturer där
hantering av kommunala angelägenheter genomförs utifrån ett helhetsansvar och där olika
avdelningar gemensamt verkställer mål och åtaganden.
Stabsavdelning och IT-avdelning bildas för att tydliggöra mandat, ansvarsutkrävande och närvarande
ledarskap i verksamhetsnära frågor. Inom avdelningarna bryts enheter ut för skapa arbetsgrupper
med spetskompetenser inom sina områden. Antalet chefer minskas och samordnas under
avdelningschefer med tydliga mandat, bred kunskap och tydliga uppdrag. Ekonomiavdelningen
kondenserar antalet enheter och skapar samordningsvinster som stärker kontakten och samarbetet
med förvaltningarna samt skapar sammanhållning i ekonomiska processer tillika ökad uppsikt. Även
personalavdelningen minskar antalet enheter för att uppnå en mer ändamålsenlig organisation samt
för att svara upp mot kommande års utmaningar inom personalområdet.
På medarbetarsidan stärks kontoret upp inom ett flertal områden. Bland annat anställs operativa
tjänster för att genomföra tillväxtprogrammet, stärkt ekonomistyrning, avtal- och arbetsrätt, juridik
och upphandling.
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Inrättandet av en stabsavdelning innebär att en ny tjänst inrättas, stabschef. Detta medför ett
närvarande ledarskap för enhetschefer och kortare ledtider gällande beslut och ärendehantering. Det
skapar också sammanhållning i frågor som är nära besläktade.
För att säkerställa och följa upp kvalitativa frågor i relation till ekonomi, styrning samt beredning av
ärenden inrättas en kommunövergripande kvalitetsgrupp, KVAL. Funktionen kommer att återfinnas
under controllerenheten.
Kontorets avdelningschefer är underställda kommundirektören och enhetscheferna underställda
avdelningscheferna. Direkt under kommundirektören samlas ledande tjänstemän i form av
förvaltningschefer. Kommundirektören lyder under kommunstyrelsen, dess presidium och ytterst
dess ordförande.
Respektive avdelning och enhet har en ansvarig chef med personal- , verksamhets- och
budgetansvar. Cheferna är även ansvariga för att månadsvis följa upp sin ekonomi och avlägga
rapport samt tertialvis följa upp verksamhetsmålen. Detta sammanställs till kommunstyrelsen i
samband med kommunens bokslut. Kommundirektören fördelar i samband med detta dokument
medel till respektive enhet för att bedriva verksamhet. Därutöver riktar kommundirektören extra
medel för att uppfylla de av fullmäktige beslutade uppdragen och av kommunstyrelsen beslutade
åtaganden. För att förstärka ökad tydlighet gällande roll och funktion införs
medarbetaröverenskommelser för samtliga vid kommunledningskontoret. Uppföljning sker vid
vårbokslutet.
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TILLVÄXTAVDELNINGEN
Tillväxtavdelningen ansvarar för att planera och driva tillväxtfrågor i enlighet med kommunens
Tillväxtprogram. Arbetet innebär att strategiskt ansvara för och i nära samarbete med kommunens
förvaltningar och de kommunala bolagen verkställa.
Under 2019 har fullmäktige givit kommunstyrelsen ett antal uppdrag att verkställa.
Tillväxtavdelningen kommer bland annat att säkerställa ökad tillgång på bostads- och
verksamhetsmark, genom samarbete med samhällsbyggnad och marknadens intressenter genomföra
en snabbare och effektivare plan- och exploateringsprocess och vidta åtgärder för ett nytt
äldreboende i Stadsskogen med utvecklad välfärdsteknik i privat regi. För att detta ska verkställas har
en samhällsstrategisk grupp inrättats bestående av de ytterst ansvariga cheferna för
tillväxtavdelning, samhällsbyggnad och miljöskydd. Denna grupp ansvarar för att ärenden och beslut
hanteras gemensamt för att påskynda kommunens processer gällande ovanstående.
Tillväxtavdelningen ska vidare arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och barn- och
ungdomsnämnden för att ta fram en plan för säker och trygg skolväg samt genomföra en utredning
som ska syfta till att finna kommunens vilja med framtiden för E20 samt Västra Stambanan.
Avdelningen kommer även verka för att en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.
I enlighet med fullmäktiges viljeinriktning kommer även ett offensivt näringslivsarbete att drivas.
Samordningsansvar för att på bred front vända den negativa trend som kommunen haft de senaste
åren i näringslivsutvecklingen ska prioriteras. Områden som kommer ha fokus är att:
-

Förbättra förutsättningarna för företagande med målsättning att kommunen får ett av
landets bästa företagsklimat.
Förbättra informationen till näringslivet och öka dialogen mellan kommunen och
företagarna.
Återsöka och bredda den externa finansieringen till kommunens tillväxt och expansion.

Avdelningen kommer även arbeta tillsammans med Miljöskyddskontoret gällande hållbar utveckling
samt ansvara för årets stadskärna. Kopplat till årets stadskärna tillförs resurser för ytterligare en
arkitekt. Avdelningen ansvarar också för det övergripande och strategiska miljö- och klimatarbetet.
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EKONOMIAVDELNINGEN
Ekonomiavdelningen arbetar kommunövergripande med ekonomi- och verksamhetsfrågor. Särskilt
fokus har avdelningen på att vara vägledande och styrande i kommunens samlade
uppföljningsprocesser samt i framtagande av budget och bokslut. Avdelningen ansvarar också för
den kommunala redovisningen med fokus på god ekonomisk hushållning. Ekonomiavdelningen
arbetar vidare med de kommunala bolagen och dess finansiering genom kommunens internbank.
Under 2019 kommer avdelningen rikta särskilt fokus kopplat till kommunfullmäktiges uppdrag och
arbeta för att reducera central administration och finna kommunövergripande effektiviseringar. Ett
uppdrag är också att utveckla och förbättra styrningen i kommunkoncernen genom att bland annat
revidera styrmodellen i syfte att ha en tydlig koppling till vision och värdegrund.
Ekonomiavdelningen åtar sig att löpande sammankalla och leda olika förvaltningsöverskridande
konstellationer i syfte att styra och möjliggöra en löpande uppföljning samt kunskapsutveckling inom
området. Avdelningen åtar sig också att utarbeta riktlinjer för ekonomi, verksamhet och andra
områden samt ge rekommendationer kring förvaltningarnas uppföljningsprocesser. Åtagandet
inkluderar även att granska samt i samband med kommunens uppföljningar och tertialbokslut
rapportera till kommunstyrelsen.
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PERSONALAVDELNINGEN
Personalavdelningen ska agera ledande och styrande i kommunövergripande personal- och
lönefrågor, ett arbete som kommer att intensifieras än mer under 2019 för att möta kommande års
utmaningar inom kompetensförsörjningen.
Avdelningen har ett särskilt ansvar för kommunens löpande personaladministration och förvaltning
av personalsystem. Avdelningen ansvarar bland annat för anställnings- och lönerelaterade frågor till
verksamheter och myndigheter samt hanteringen av kommunens personalarkiv. Andra
arbetsuppgifter är säkerställande av lön, arvode och pensioner till kommunens medarbetare,
politiker och uppdragstagare. Även kommunens strategiska HR-arbete bedrivs från
personalavdelningen.
Personalavdelningen tilldelas 2019 tre särskilda uppdrag:
1) Digitaliserade flöden för personalprocesser med syfte att minska manuell hantering och
därigenom frigöra tid för kommunens chefer. Resurser i form av omvandling av tidigare
bemanningschefstjänst.
2) Plan för verkställande av Heltidsresa. Uppdraget innefattar även att optimera bemanningen
och därigenom frigöra timavlönade, främst inom vård- och omsorg.
3) Chefs- och medarbetaröverenskommelser ska införas för samtliga anställda på
kommunledningskontoret 2019.
Uppdragen följs upp och rapporteras i samband med kommunens tertialbokslut.
Avdelningen rekryterar och bemannar vidare timavlönade medarbetare för kommunens
förvaltningar samt arbetar med semesterrekrytering och att marknadsföra Alingsås kommun som
arbetsgivare.
Personalavdelningen kommer att arbeta med uppdraget att fler personer med lönestöd ska anställas
i den kommunala organisationen.
Under 2019 kommer arbetet med att samla kommunens HR-stöd att verkställas och förslag på
organisation läggas fram till kommunstyrelsen för beslut. Förändringen med centrala HR-funktioner
sker i enighet med handlingsplan Effekt.
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STABSAVDELNINGEN
Stabsavdelningen är en ny avdelning inför 2019 som stärker upp kontoret och skapar närvarande
ledarskap i verksamhetsnära frågor. Avdelningen organiserar:
 Kansli och juridik med ansvar för ärendeprocesser, kontakter med allmänheten och
beredningen till de politiska rummen.
 Kommunikation med operativt ansvar för kommunens externa kontakter, media och
hemsida.
 Säkerhet som driver kommunövergripande säkerhets- och krisarbete samt frågor med
bäring på folkhälsa och mänskliga rättigheter.
 Upphandling som arbetar med att upphandla tjänster och varor på bred front samt
ansvarar för kommunens försäkringar och införandet av e-handel.
Avdelningen ansvarar också för riskhantering avseende klimatförändringarna.
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IT-AVDELNING
IT-avdelningen är en service-, drift och utvecklingsavdelning som ansvarar, samordnar och utvecklar
kommunens IT-verksamhet och telefoni.
På IT-avdelningen finns kompetens inom informationsteknologi kombinerat med kunskap om
kommunal verksamhet.
Målet med avdelningens arbete är att erbjuda ett modernt IT- stöd med hög tillgänglighet och
kvalitet. Det bidrar till att de kommunala verksamheterna kan ge god service och information till
medborgarna.
Avdelningen ansvarar bland annat för:










26

Utveckling och drift av kommunens datanät och gemensamma servrar
Levererar datorarbetsplatser med program och funktioner
Tekniska frågor kring kommunens telefonisystem
Övergripande IT- teknisk infrastruktur
Kommunens e-strategi, systemanordning, webbplattform och IT- säkerhet
Användarstöd
IT- inköp
Kommunens växel och reception
Sköter verksamhetssystem för förvaltningarna

ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR INOM PLANPERIODEN
HR-funktionen blir gemensam innevarande år vilket innebär att kommunens HR-konsulter samordnas
från kommunledningskontoret med motsvarade arbetsuppgifter. Antalet medarbetare på
kommunledningskontoret ökar.
Fullmäktige har beslutat att inte centralisera nämndsekreterare och controllers. Istället kommer
arbetet med att samordna och öka dialoger att intensifieras.
Uppdrag kvarstår om en samlad kommunikationsverksamhet.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS PERSONAL
PERSONAL OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kommunledningskontoret förstärker kontoret under 2019. Bakgrunden till förstärkningen är antagen
flerårsstrategi 2019-2021 där kommunstyrelsen tillförts medel för stärkt styrning- och ledning.
Kommunledningskontoret kommer under året fortsatt arbeta med kontorets kompetensförsörjning.
Även införandet av chefs/medarbetaröverenskommelser kommer att ske under året.

PROGNOS FÖR FRAMTIDEN
PERSONALOMSÄTTNING
Historiskt är personalomsättningen inom kommunledningskontoret högre än kommunen i stort. En
av anledningarna tros vara att ett flertal av medarbetarna innehar specialistkompetens som är
attraktiv på arbetsmarknaden. De två senaste åren har omsättningen dock varit mer omfattande än
vanligt och ungefär 50 procent av kontorets bemanning har bytts ut.
Prognosen är att personalomsättningen kommer befinna sig på en betydligt lägre nivå under 2019.
För att attrahera ny personal och sänka personalomsättningen ställs höga krav på att
kommunledningskontorets chefer verkar för ett aktivt, tydligt och närvarande ledarskap.
Kontoret bedöms ha rimliga förutsättningar att återbesätta tjänster med den kompetens som
efterfrågas.

FRAMTIDA ÅTGÄRDER
Kommunledningskontoret kommer under 2019 att jobba vidare med åtgärder som främjar hela
kommunens långsiktiga kompetensförsörjning så som att minska antalet timanställda,
internutbildningar, utveckla underlag för medarbetarsamtal och karriärvägledning.
Medarbetaröverenskommelser kommer att implementeras i samtliga av kommunens verksamheter
under året, där personalavdelningen leder arbetet.

LÖNER
Konkurrensen på arbetsmarknaden kommer innebära ett fortsatt tryck på högre lönenivåer för
nyanställda, vilket medför att mer kontinuerlig uppföljning av kommunens löneläge i relation till sin
omvärld krävs. Även analyser och reflektioner övergripande kring återanställning av tjänster kommer
att krävas för att kunna rekrytera rätt kompetens i ett konkurrenskraftigt löneläge samt säkerställa
jämställda löner.
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UTNYTTJA TEKNIKEN
Effektiviseringsarbete genomförs genom att utveckla digitaliserade lösningar och arbetssätt där
medarbetare kompetensutvecklas för att vara rustade för förändrat arbetssätt. Förväntad effekt av
utvecklingen är att manuell administration kan minska till förmån för verksamhetsutveckling.
Det arbetsrättsliga förhållandet mellan arbetsgivare och anställd skär igenom samtliga rubriker i
personalavsnittet av Kommunstyrelsens flerårsstrategi och behovet av förstärkt både grundläggande
och kvalificerat stöd i dessa frågor finns i hela organisationen.
Arbetet avseende systemutveckling för kommunövergripande system ska utvecklas för att kunna
möta en effektivare administration.

FÖRLÄNG ARBETSLIVET
Kommunledningskontoret kommer att arbeta med chefs/medarbetaröverenskommelser vilka
tydliggör roller, uppdrag och ansvar för organisationens medarbetare. Tydliga mål, roller och uppdrag
är viktiga förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv.

FÅ FLER ATT JOBBA MER
Under 2019 ska kommunledningskontoret fortsatt prioritera att driva arbetet med fler
heltider framåt. Särskilt fokus läggs på att implementera framtagna förslag på
handlingsplaner för ökad måluppfyllelse.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
För att höja resultatet avseende nöjd medarbetarindex till målvärdet 3,8 kommer
kommunledningskontoret öka rolltydligheten bland förvaltningens chefer och medarbetare. Att
införa en chefs- och medarbetar-överenskommelse samt att uppmuntra till ett aktivt, närvarande
och tydligt ledarskap ger verksamheten goda förutsättningar att nå sina mål.
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Nöjd medarbetarindex, KLK 2018

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljömålet är utformat som ett åtagande under det prioriterade målet ” I Alingsås bygger
välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.
Arbetsmiljömålet tillika kommunstyrelsens åtagande kommer att följas upp i kommunens
tertialuppföljning.

SJUKFRÅNVARO
Åtagandet kopplat till indikatorn ”Sjukfrånvaron i kommunen ska minska” återfinns under det
prioriterade målet ”I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet”.
Åtagandet kommer att följas upp under avsnittet i kommunens tertialuppföljning.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORETS EKONOMI
BUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Belopp i tkr

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens intäkter

66 923

60 601

57 000

55 000

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

- 78 816
- 4 658
- 48 535
- 21 205

- 84 277
- 4 259
- 51 056
- 16 801

- 88 491
- 4 350
- 40 553
- 15 850

- 88 933
- 4 550
-38 271
- 15 975

Verksamhetens kostnader

- 153 215

- 156 393

- 149 244

- 147 729

Verksamhetens nettokostnader
Finansnetto
Kommunbidrag
Årets resultat

- 86 292
160
86 132
0

- 95 792
160
95 632
0

- 92 244
160
92 084
0

- 92 729
160
92 569
0

Kommunstyrelsens beslutade kommunbidrag 2019 är 95,6 mnkr.
Kommunledningskontoret har brutit ner tilldelad ram och upprättat en internbudget. Budgeten 2019
är anpassad för att kunna leverera de av fullmäktige beslutade uppdragen, målen, indikatorerna samt
fokusområdena. Budgeten är också fördelad för att verkställa kommunstyrelsens flerårsstrategi samt
styrelsens och därigenom förvaltningens åtaganden.
Kommunfullmäktige har beslutat om följande ekonomiska förändringar i kommunstyrelsens budget
2019:
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2 mnkr Stärkt ekonomistyrning
1 mnkr Höjt friskvårdsbidrag
1,5 mnkr Förvaltningschef
6 mnkr Stärkt styrning och ledning
2 mnkr Tillväxtprogrammets genomförande
2 mnkr Kommunstyrelsens reserv
1 mnkr Årets stadskärna
5 mnkr 400-årsfirande
1 mnkr EU-val
0,7 mnkr Sänkta hyror (minskad ram)
3 mnkr Besparing innovationsfonden (minskad ram)

Tabellen ovan redovisar en treårig budgetplan där kommunstyrelsens kommunbidrag minskar från
95,6 mnkr till 92,6 mnkr. Det beror dels på att tillfälliga medel för EU-val och att 400-årsfirandet
försvinner inom perioden.
Kommunledningskontoret kommer i samband med tertialboksluten och månadsuppföljningarna
analysera effekterna av kommunstyrelsens budget 2019.
Bedömningen är att kommunstyrelsens budgetram och kommunledningskontorets detaljbudget
under 2019-2021 ger en trygghet i organisationen och rustar kontoret för att leverera bra resultat i
verksamheten kopplat till politiska mål, uppdrag och fokusområden. Därutöver har tilldelad budget
skapat utrymme att förstärka kontoret.

32

INVESTERINGSBUDGET KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Investeringar

Expansionsinvesteringar
KS-reserv expansionsinvesteringar
KS digitalisering
Cykelbaneutbyggnad
Bergkullegatan
Tomtebogatan
Kristallen
Nordöstra Stadsskogen
Skårsvägen
Krangatans förlängning
Norra Länken
Södra Stadsskogsgatan
Mjörnstranden
Norra Bolltorp
Knektegårdsgatan
Erosionsskydd
Övrigt

2019

2020

2021

2022

2023

24 270

23 150
10 000
5 000

53 100
10 000
5 000

42 300
10 000
5 000

215 000
10 000
5 000

600
5 000

2 100

5 000
5 500
2 850
800
500
2 500
7 000

25 000

25 000
110 000
50 000
40 000

2 550

10 000
1 000
2 300

120

Imageinvesteringar

0

0

0

0

0

Reinvesteringar
Inventarier
Kabom inventarier
Tjänstekatalogen
Fastigheter

10 500
800

11 100
300
2 500
3 300
5000

11 200
300

11 400
300

4 700
5000

14 100
300
2 500
6 300
5000

5 900
5000

6 100
5000

Anpassningsinvesteringar
IT-infrastruktur

3 300
3 300

3 300
3 300

3 300
3 300

3 300
3 300

3 300
3 300

Totalt

38 070

40 550

67 500

56 800

229 700

I planperioden budgeteras bland annat investeringar till följd av Tillväxtprogrammet. Dessa beskrivs
mer i detalj i antaget Tillväxtprogram med tillhörande finansieringsplan.
I planperioden finns även budgeterat medel för digitalisering, expansionsreserv samt re- och
anpassningsinvesteringar i form av inventarier, IT-infrastruktur och tjänstekatalogen.
Medel avsätts för utbyggnad av cykelbanor.
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BUDGET EXPLOATERING

2018

2019

2020

2021

4 200

5 080

5 080

5 080

- 4 738

- 5 828

-5 931

-5 935

0

0

- 1 260

- 360

- 360

- 360

798

808

808

808

Verksamhetens kostnader

- 5 200

-5 380

-5 483

- 5487

Verksamhetens nettokostnader

- 1 000

- 300

-403

-407

1 000

300

403

407

0

0

0

0

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänst
Övriga kostnader

Kommunbidrag
Årets resultat

Exploateringsverksamheten är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Exploatering
erhåller dock inget kommunbidrag och särredovisas därför från övrig verksamhet inom
kommunstyrelsen. Verksamhetens intäkter är delvis budgeterade med en intäkt från kommunens
netto av tomtförsäljningen.
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ORGANISATIONSÖVERSYN
Beslutad flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun innebar en tydlig politisk viljeinriktning att
reducera kommunens centrala administration. Detta specificerades genom följande uppdrag:
”samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och skapa möjligheter till
förvaltningsövergripande effektiviseringar”.
Kommunstyrelsen kommer ha en samordnande roll och samverka med förvaltningarna och internt
inom kontoret för att finna förvaltningsövergripande effektiviseringar.

NY VERKSAMHET
Kommunstyrelsens flerårsstrategi 2019-2021 med uppdrag och åtaganden innebär att delvis nya
verksamheter kommer att hanteras vid kommunledningskontoret. Respektive avdelning och enhet
får i uppdrag att utveckla och analysera dessa områden i sina respektive verksamhetsplaner.
Verksamhetsplanerna redovisas och följs upp under kommundirektörens ledning inför
tertialboksluten.

UTVÄRDERING AV BEFINTLIGA PROJEKT
Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår att under innevarande år granska samt
utvärdera befintliga projekt och verksamheter. Syftet med uppsiktsplikten är att åstadkomma en
effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Särskilt fokus kommer ligga på att utvärdera och granska
projekt med bäring på administration. Utvärderingen kopplas till uppdraget att minska den centrala
administrationen och att finna förvaltningsövergripande effektiviseringar.
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INTERNKONTROLLPLAN

Område

Process

Riskvärde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Uppföljning

Vi följer inte ramavtal

Ekonomi

Upphandling

9

Att beställare följer gällande
ramavtal

Stickprov

Stabschef

Tertial

Vi kan inte säkerställa att
villkoren i upphandlade avtal följs

Ekonomi

Upphandling

12

Att fakturauppgifterna stämmer
överens med avtalet

Stickprov

Stabschef

Tertial

Löneglidning

Ekonomi

Personal och
kompetensförsö
rjning

8

Hur stor löneglidningen är och
vilka effekter det får.

Avstämning av
lönekostnader i
lönesystemet.

Personalchef

Tertial

Uppföljning av bolagens
ägardirektiv och styrdokument

Ekonomi/verksamhet

Uppföljning och
kontroll

9

Om bolagen följer ägardirektiven
och övriga styrdokument.

Bokslut

Ekonomichef

Bokslut

Kontroll av moms

Ekonomi

Kontroll

6

Om rätt moms har bokförts.

Stickprov

Ekonomichef

Tertial

Uppföljning ärenden

Verksamhet

Kontroll

9

Tertial

Ekonomi

Kontroll

6

Genomgång av
befintligt
bestånd
Stickprov

Stabschef

Kontroll av representation

Öppna ärenden/avslutade
ärenden (förs ärenden upp inom
rimlig tid)
Om underlagen är korrekta och
om styrdokument följs.

Ekonomichef

Tertial

Kontroll av leverantörsfaktura

Ekonomi

Kontroll

6

Kontroll av grunddata, att
exempelvis betalningsgiro är
korrekt.

Stickprov

Ekonomichef

Tertial

Leasingavtal

Ekonomi

Kontroll

6

Kontrollera omfattning av
leasingavtal samt att leasingavtal
är korrekt redovisade och
attesterade.

Årlig kontroll.

Stabschef

Tertial

Risk och väsentlighet

Risk/
väsentlighet

Risk/
sannolikhet

Risk – beskrivning

Hantering
(åtagande, internkontrollpunkt, omedelbar åtgärd)

Vi följer inte ramavtal

3

3

9

Internkontrollpunkt

Villkoren i upphandlade avtal följs inte

4

3

12

Internkontrollpunkt

Löneglidning som påverkar ekonomi/budget

2

4

8

Internkontrollpunkt

Bolagen följer inte ägardirektiv/styrdokument

3

3

9

Internkontrollpunkt

Kontroll av moms

2

3

6

Internkontrollpunkt

Uppföljning av ärenden uteblir

3

3

9

Internkontrollpunkt

Kontroll av representation

2

3

6

Internkontrollpunkt

Kontroll av leverantörsfaktura

2

3

6

Internkontrollpunkt

Kontroll av leasingavtal

2

3

6

Internkontrollpunkt

Uppdrag om att reducera central administration och föreslå
3
möjligheter till förvaltningsövergripande effektiviseringar
riskerar att bli ineffektivt i brist på samordning och planering av
uppdrag
Uppdrag om att se över kommunens samlade verksamhet i
3
syfte att finna kostnadsbesparande effektiviseringar och
återkomma med förslag inför kommande ars
flerårsstrategiberedning riskerar att bli ogenomförbart i brist på
samverkan med nämnderna.
Förklaring Risk:
1.Osannolik: risken för att fel ska uppstå är praktiskt taget obefintlig
2.Mindre sannolik: risken för att fels ska uppstå är mycket liten
3.Möjlig: det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
4.Sannolik: det är mycket troligt att fel ska uppstå

3

9

Åtagande

3

9

Åtagande

Förklaring Hantering:

Förklaring Väsentlighetsgrad:
1.Försumbar: är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
2.Lindrig: uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen
3.Kännbar: uppfattas som besvärande av såväl intressenter som kommunen
4.Allvarlig:är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Att ta ställning till hur riskerna ska hanteras. När riskinventering och värdering är gjord ska nödvändiga åtgärder identifieras.
Riskvärde 1-4
Åtgärder bedöms ej nödvändiga.
Riskvärde 6-12
Alternativ 1: Bedöms vara delar av verksamheten där förändring/utveckling är nödvändig för att nå politisk avsiktsförklaring samt prioriterade mål med indikatorer. Formuleras som
åtagande i nämndens flerårsstrategi.
Alternativ 2: Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken ska åtgärdas/hållas under uppsikt. Återfinns i nämndens internkontrollplan.
Riskvärde 16
Bedöms vara delar av verksamheten där den värderade risken måste åtgärdas direkt. Formuleras som omedelbar åtgärd i nämndens flerårsstrategi.

